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Plotseling hoorden we boven de deur van een oorspronkelijk klooster helse
klanken ons tegemoet treden………….
Nientje zei nog: “ Je moet zelf rijden dat is veel veiliger, zelf de contrôle houden, weet je
tenminste precies waar je aan toe bent”. Ik zeg : “Nee Nientje ik heb volledig vertrouwen
in Jan, al swiebert hij soms een beetje, maar dat kan ik altijd bijsturen”.
En ik kreeg het gelijk aan mijn zijde, we kwamen veilig en op tijd aan voor Brussels Art
Fair.
Het zag er visueel keurig uit, ik geloof in Hal 3, de jongste kunst, vier zeer lang
uitgestrekte rijen waar ordentelijk aaneengesloten de galeries, uit zeer veel verschillende
landen met de kunstwerken de bezoekers trachten te verleiden. In Hal 1 de meer
gearriveerde kunst. Visuele parfums van allerlei merken strelen vluchtig je ogen,
duizenden werken gaan aan je voorbij, soms sta je stil om wat meer te snuiven, gelukkig
dat veel van die prikkels wel je neus maar niet je geest en onmiddellijk het hart in
beroering zetten. Het zou op tilt kunnen slaan en stante pede het begeven wat natuurlijk
erg slordig staat tussen zoveel schoonheden.
Ik loop altijd ietwat verward-verwonderd-verbaasd-verdwaasd op een kunstbeurs. Je ziet
van alles en je ziet niets, meestal beklijft het niet, het is te veel als je al die 210 galeries
en een paar duizend werken goed wilt bekijken, een praatje maken, informeren,
bekenden ontmoeten, het is als een levende kerk, God is de Kunst, je kunt er niet bij
gaan zitten, doorlopen en kopen. Stel, dat alles even goed zou zijn, als de galeriehouders
je willen doen geloven, ben je na drie stands al enkele tonnen kwijt. De kunst is duur
ondanks de recessie en meestal komt erbovenop nog 20%btw, behalve dan toch in
België las ik in een krant die tijdens de beurs te verkrijgen was. De Belgen incasseren het
liefst zonder rekening, direct contant, wel zo gemakkelijk voor ieder.
Natuurlijk heb ik mooie werken gezien. Een zeer mooie Bernard Frieze komt je van verre
al tegemoet, de ingetogen werken van Walter Leblanc, maar echt iets nieuws en
verrassends zag ik niet. De grote hoeveelheid dot prints en vlinder prints van Damien
Hirst in allerlei oplagen verblinden zoveel mensen. Met twee dots kun je je ogen
bedekken, soms wel zo gemakkelijk even niets te zien. Tenslotte, die ontzettend lage liglag-zit stoelen waardoor je alles uit handen laat vallen en je bevlekt terugkeert naar het
grote gebeuren.
Terug naar de auto van Jan. We stapten in, Jan draait de sleutel om en er gebeurt helemaal niets. Jan denkt
nog, niets aan de hand, waarschijnlijk niet goed gedraaid, niets, niets, geen enkel geluid. Daar staan we dan op
een parkeerplaats, hulp gevraagd, uiteindelijk vinden we enkele Belgen bereid om de wagen te duwen, een
soort helling af naar beneden, de wagen wil niet en geeft geen krimp, noch geluid. Jan begon nu toch wel
zenuwachtig te worden. Belt de ANWB, blijkt niet internationaal verzekerd te zijn.
De Belgische wegenwacht gebeld, wachten en wachten. De klep van de motor stond uitgeklapt, de wind sloeg
eronder en de klep vloog in de lucht, zo ongeveer dan…
Enkele Belgen komen met een nieuw apparaat aanlopen, die naar hun opmerking het probleem, een lege accu
spoedig zou oplossen, je kon er zelfs banden mee oppompen.
Geen gereutel, geen tik, helemaal niets. De Belgische wegenwacht opnieuw gebeld, die na een dik uur kwam,
klemmen erop gezet en ja hoor de wagen startte onmiddellijk. “Ja meneer”, zei die wegenwachter, de dingen
die de mensen tegenwoordig kopen zijn helemaal niets waard, hebben geen enkele kracht.” Jan had geen
creditkaarten bij zich, Hollandse pinpassen werken niet in België, niet genoeg geld bij zich. Jans geluk was dat
ik alles bij me had. In een straffe strakke lijn direct naar huis gereden.

De volgende dag toog ik in mijn eigen vertrouwde Volvo naar Amersfoort waar Leonie,
een dag eerder al gearriveerd, een congres bijwoonde en ik Henk Visch’ tentoonstelling
zou gaan bewonderen, het Flehite museum bezoeken en de dag daarop met Nientje het
geboortehuis van Mondriaan. Amersfoort is een beetje vreemde stad. De stad, waar ook
Armando is geboren en waar deze zoveel inspiratie heeft opgedaan, heeft hele mooie
naast heel veel afschuwelijke gebouwen. Het lijkt alsof men niets van het verleden heeft
geleerd.
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KADE, een tentoonstellingshal, waar de tentoonstelling van Henk Visch plaatsvindt is
ontworpen door de Spaanse architect Jean Navarro Baldeweg.

Een glazen voorgevel loopt vrij sterk schuin naar boven waardoor al direct het
vloeroppervlak op de tweede en derde verdieping gehalveerd worden tot samen
ongeveer 500 vierkante meter.
Kade vanaf het Spui en de middeleeuwse Koppelpoort ziet er contrasterend uit maar het
is geen gebouw waar ik direct voor val. Vanuit de andere zijde, de zijde als je via het
station, langs het Smalle Pad loopt riep het mij helemaal niets op.
Restaurant en winkel zijn ontworpen door studio Makkink & Bey, van alles wat, onrustig,
ik zat er niet om de gezelligheid.
Op de begane grond, de grootste zaal, begint de tentoonstelling van Henk Visch, een
van de weinige internationale beeldhouwers die Nederland rijk is, zijn verspreid
over het vloeroppervlak van 1000 vierkante meters ongeveer 40 beelden te zien.
Het is geweldig dat de staf van het museum deze tentoonstelling heeft kunnen
realiseren, dat dit museum doet wat het Van Abbemuseum eigenlijk had moeten doen.
De manier waarop de tentoonstelling is ingericht is echter niet de mijne. Dat neem ik
helemaal voor mijn rekening.
Ik heb gewoon veel moeite met de manier waarop deze tentoonstelling is opgebouwd.

Beelden op de begane grond

Zoals ik hierboven ook al aangaf dat kunstbeurzen me duizelig maken door de
overmatige hoeveelheden prikkels die op mij afkomen, terwijl ik toch altijd ga, werkt ook
deze tentoonstelling op mijn zenuwgestel. Ik houd van tentoonstellingen waarin alles
optimaal tot zijn recht komt. Zeker de beelden van Henk Visch.
Op de bijgevoegde plattegrond komt het extreem naar voren, het is een drukte van
belang.
Het is zo’n volle tentoonstelling, zeker op de begane vloer. Dat is een kwestie van
smaak, maar niet alleen, het ligt er ook aan waar deze werken om vragen.
Deze dromerige, speelse, poëtisch-melancholische beelden vragen juist om
afzondering. Dromerige figuratieve en abstracte beelden; bevrijdingsliteratuur ontsproten
aan het landschap van de maan.
p.2

Ik was een vrouw

De anti-sculpture lover

Als je de kunstwerken van Henk Visch afzonderlijk bekijkt opent uiterste gevoeligheid,
poëzie en kwetsbaarheid zich in volle glorie. Zie nu ‘Ik was een vrouw’ van aluminium
draad en tape gemaakt. Gebogen alsof het beeld er al was voordat het er is. De
kunstenaar als vrouw, als schepper, Henk Visch was en is totaal vrouwelijk, al zijn
beelden dragen en baren het vrouwelijke. Zie de strak gespannen open buik in dunne
draden als levensaders waardoor het leven stroomt.
Henk Visch ondergaat in al zijn beelden de invloed van de maan, de maan is vrouwelijk
en ontvangt ‘passief’ het licht van de zon, zij is de moedergodin of hemelgodin.
Het ondergaan en opkomen van de maan als symbool van geboorte, sterven en
verrijzenis als man of als vrouw. Zo’n beeld verdraagt eigenlijk niet dat het wordt
geplaatst tussen vele andere beelden. Baring verdraagt geen ruis, niet iedereen kan
daarbij aanwezig zijn. Zelfs de isolering die ik heb aangebracht geeft nog te veel ruis (zie
de deur, vloer etc.)
Hazen, konijnen (Ik was getrouwd met een aap), katten (I was a woman on the beach),
‘Within the unknown’, ‘Out of the depths in to the light’, ‘I was in your dream and could
not sleep’, ‘The artist asleep’ zijn openbaringen uit het maanlandschap van de
kunstenaar. Ofschoon Henk Visch een hekel heeft aan woorden en alleen maar beelden
wil baren verraden deze beelden de kracht van de maan en de durf van de kunstenaar
zich hieraan volledig en zonder voorwaarden over te geven. Het mysterie in zijn volle
omvang zijn werk laten doen. De kunstenaar is dan alleen een mediator, hij geeft door,
noem het inspiratie, noem het mediamiek, het is meer dan ‘We zijn ons brein’ van Dick
Swaap, het ligt dichter bij de op opvatting van Pim van Lommel en zijn boek ‘Eindeloos
Bewustzijn’.

The artist asleep Geïsoleerd roept het een grotere spanning op
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Not God, but I’ll help you

Eindhoven is tenslotte de thuishaven van Henk Visch en naar mijn weten heb ik daar in
geen jaren een grote overzichtstentoonstelling van deze kunstenaar gezien. De oudbouw
vooral zou zich veel beter geleend hebben voor deze werken. In één grote ruimte lossen
veel van Visch’ dunne, soms zelfs doorzichtig, helemaal op, alles is vloeibaar. Er is
nergens een rustpunt, een nis, een wand, een afgesloten kleinere ruimte waar een beeld
zich teruggetrokken kan tonen.
De Pont in Tilburg zou ook een veel betere ruimte zijn geweest met zijn afwisseling van
kleinere ruimten (wolhokken), de hele grote ruimte met het schitterende licht en
daarbinnen weer afgesloten ruimten. Henk Visch heeft intieme ruimten nodig.
Zijn grote beelden moeten de kans krijgen zoals Hendrik Driessen in De Pont Thomas
Schütte aluminiumbeelden in telkens andere contexten van ‘geklemde’ ruimten
ongekende spanning oproepen.
Misschien is deze bijzondere tentoonstelling toch een opmaat voor eens een andere
opstelling. Henk Visch verdient het. Een tentoonstelling in de ‘stonden’ van de maan, ja,
ja, dat moet het ooit worden.
Ik bezocht het Flehite Museum, een museum in een mooi oud pand dat vertelt over de geschiedenis van de
stad en oorlogen, Armando komt uit Amersfoort – woonde dichtbij ‘Het kamp’ dat blijvend zijn werk heeft
beïnvloed: “Ze zijn bijna allemaal gesneuveld, daar kun je van op aan. Je kunt er de handboeken op nalezen.
Het lijken wel sprookjesboeken”. (1) In dat Flehite Museum is nu een tentoonstelling met werken van de
verzamelaar Ger Fransen die nogal wat werken in langdurig bruikleen heeft gegeven aan museum De Wieger in
Deurne waar deze werken ook wel thuishoren. De Wieger, een museum met een geschiedenis, wordt door
gemeentelieden letterlijk de strot dichtgeknepen. (t/m 28 mei)

Herman Meurs, Bomen in landschap, 1914
Daarna heb ik Nientje opgezocht die een congres bijwoonde in een voormalig klooster, nu een leerhotel, aan de
Daam Fockemalaan, in een mooie stille omgeving.
Het congres was juist afgelopen, we dronken wat, zouden er nog één nacht blijven.
Plots, althans voor ons, kwamen 400 studenten binnendruppelen. De vrouwen, in avondkledij, de een nog
mooier dan de ander, fris, jong, fruitig, ongeschonden, hemelse blikken die verwachtingsvol en gelukkig de
toekomst maar vooral deze avond tegemoet zagen.
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“Allemaal voorbij voor ons” zei ik tegen een congresganger die ik zojuist had leren kennen. Een groot feest zou
gaan plaatsvinden. Nietsvermoedend, de studenten dineerden nog, gingen wij naar onze hotelkamer, ergens
verder weg in het klooster.
De televisie gaf alleen regenbeelden, alsof die een voorspelling inhielden.
Boven onze deur van de kamer, waar vroeger kloosterlingen sliepen, hoorden we plotseling vreemde geluiden.
Ik keek naar boven die deur en zag ‘metalen eetgerei’ als een echo uit de tijd van sober kloosterleven, in
horizontalen en verticalen geordend – Mondriaan geboren in Amersfoort zal het van geen vreemde hebben helse jammerende klanken voortbrengen, zonder dat er iets bewoog, die overgebracht werden naar rode, gele
en blauwe lampenbollen boven op een kleerkast. De duivel kwam gelukkig niet in eigen persoon. De helse
klanken gingen over in een ontzettend voetengestamp, kreten van orgastische verrukking en niet te verstane
liederen met uithalen die je ziel openrijten.
Wij wilden het feest niet verstoren, ik belde de receptie, ze waren vergeten de gasten te verwittigen, wilden ons
wel in een ander hotel 25 minuten daarvandaan onderbrengen.
Inmiddels was het twee uur in de nacht, kleedden ons aan, pakten ons koffer, werden uitgewuifd door de
directie met duizendmaal excuus, een kortingsbon voor in de toekomst, ze zouden ons dan eens goed
verwennen. Na een rustige terugreis waren we blij thuis te zijn. De stilte overviel ons.

Samen uit samen thuis, paddentrek foto van Ger Dekker uit Deurne

Om nog even terug te komen op die beurs in Brussel. Ik zag daar dat Timmetje, ik
bedoel Tim van Laere gallery uit Antwerpen, waar het er erg druk aan toe was. Tim van
Laere opent op 10 mei een solotentoonstelling met de nieuwste en donkerste schilderijen
van Aaron van Erp. De uitnodiging is schitterend, het bijbehorende affiche ook (zie
bijlage), het boek komt na de tentoonstelling.

Het laatste avondmaal van de Maarschalk waar enige onenigheid plaats heeft, olieverf op doek, 130x300, 2011

Het schilderij zou wonderbaarlijk kunnen passen in het voormalige klooster van
Amersfoort.
Gezien: Fenster-Bilder seit Matisse und Duchamp in K20 Grabbeplatz Düsseldorf
Henk Visch: KADE Amersfoort nog tot en met 6 mei
Matijs van de Kerkhof: Gerhard Hofland tot en met 12 mei
Aaron van Erp: Tim van Laere gallery Antwerpen 10 mei tot en met 30 juni
(1) Armando, De Straat en het Struikgewas, p.56, Rainbow Pockets 1988
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